
 

Februar 2023  
Dato Tid Aktivitet Arrangør Sted 

1. feb. 09.30 Legestue Blåbjerg 

Børneunivers 

Gymnastiksalen, 

Lunde 

2. feb. 13.00 Kaffesnak-

fællesskaber 

Fællesskabs 

brobygger 

Købmandsgårde

n, Lunde 

5. feb. 09.30 Mårhunde- og 

ræveregulering 

Kvong-Lunde 

Jagtforening 

Kvong Smed 

6. feb. 19.00 Generalforsamling Kvong-Lunde 

Jagtforening 

Lunde Kro 

8. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

19. feb. 09.30 Mårhunde- og 
ræveregulering 

Kvong-Lunde 
Jagtforening 

Lunde Station 

19. feb. 13.00 Fastelavn Lunde 

Sogneforening m.fl. 

Lunde Kirke og 

Lunde/Kvong 

Skole 

22. feb. 19.00 Banko Brugerrådet Bavnbo 

23. feb. 19.00 Generalforsamling Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Lunde Kro 

28. feb. 18.00 Generalforsamling Blaabjerg 

Udviklingsråd 

Henne 

Stationskro 

4. mar. 13.30 Gymnastik-
opvisning 

Lunde Gymnastik & 
Ungdomsforening 

Hallen, 
Frøstruphave 

Efterskole 

10. mar. 20.00 Koncert med 

Tørfisk 

Lunde Kro Lunde Kro 

14. mar. 19.30 Generalforsamling Lunde 

Sogneforening 

Lunde Kro 

25. mar. 18.00 Kvindefest i Trekløver Vest Lunde 

Forsamlingshus 

1. apr. 20.00 Koncert med Allan 

Olsen 

Lunde Kro Lunde Kro 

 

Lunde Nyt

 

Meddelelse fra redaktør: 

Indlæg til Lunde Nyt modtages på mail lundenyt@outlook.dk  

Deadline til næste Lunde Nyt er den 18. i måneden kl. 18.00. 

 

mailto:lundenyt@outlook.dk


Lunde Sogneforening orienterer 
 

FASTELAVN ER MIT NAVN… 
Så er fastelavn lige om hjørnet og Lunde Sogneforening, Lunde-

Kvong skole og sognepræst Thomas Ancher Uth vil gerne invitere, 

alle børn og barnlige sjæle til en sjov og underholdende eftermiddag. 

Søndag den 19. februar 2023 fra kl. 13.00. 
 

Vi starter med en fastelavnsgudstjeneste i Lunde kirke kl.13.00 – 

derefter vil der være fest på Lunde-Kvong skole fra ca. kl. 14.00. 
 

Vi starter med at finde årets bedste udklædte i 3 aldersgrupper, 

derefter vil der være tøndeslagning og leg for alle☺ 
 

Der vil være mulighed for at slutte eftermiddagen af med lidt 

mundgodt, som 5. klasse vil stå for. Der vil være en bod hvor der 

er mulighed for at købe kaffe, fastelavnsboller, sodavand mm. 

Alle børn får en slikpose og et stykke frugt af sogneforeningen 

efter tøndeslagning. 

Entre: 25,00 for alle ikke udklædte☺ 
 

Vi håber på en hyggelig eftermiddag, med masser af sjove, 

spændende, skræmmende og uhyggelige udklædte børn og voksne. 
 

På gensyn til fastelavn 
 

Blåbjergskolen Lunde-Kvong Afd., sognepræst Thomas Ancher Uth 

og Lunde Sogneforening 
 

 

 

Generelforsamling 
 

Lunde Sogneforening afholder generalforsamling tirsdag den 14. 

marts 2023 kl. 19.30 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

På gensyn - Lunde Sogneforening 



 

  



Blaabjerg Udviklingsråd orienterer 

Generalforsamling på Henne Stationskro tirsdag den 28. februar 

2023, kl. 18.00. 

Udover generalforsamlingens dagsorden byder aftenen også på to 

oplæg om hvordan vi fremover får billig og bæredygtig opvarmning. 

Kim Tobiasen, energirådgiver og Preben Friis Hauge, formand 

for udvalget for plan og teknik, gør os klogere på emnet. 

Udviklingsrådet byder på god mad kl. 18.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Af hensyn til traktementet er der tilmelding til din lokale 

repræsentant, Thomas Ancher Uth, Thau@km.dk eller mobil 

23446567 senest den 20. februar kl. 12.00. 

 

 

 

Blåbjerg Børneunivers orienterer 

 

mailto:Thau@km.dk


orienterer 
 

Foredragsholder John Madsen fortæller, synger og 

læser. Akkompagneres af pianist Steen Mørchholdt. 
 

Afholdes på Lunde Kro onsdag den 22. februar kl. 10-14. 

Jeppe Aakjær Causeri kl. 10 - 12 underholdning ved John Madsen 

og Steen Mørchholdt. Kl. 12 – ca. 14 frokost. 
 

Mange af Jeppe Aakjærs sange er blevet til hvermandseje, men 

Aakjær kunne mere end skrive sangbare digte. Vi skal også høre 

om samfundsdebattøren, Jeppe Aakjær. 
 

John S. Madsen er født tæt på Jeppe Aakjærs fødeegn i Fjends 

Herred og har gennem mange år beskæftiget sig med at formidle 

Aakjærs dialekt og forfatterskab. Gennem fortælling, sang og 

oplæsning af udvalgte tekster belyses forskellige- og til tider mere 

ukendte sider af Aakjærs litterære og politiske virke.  
 

Pris 150 kr. Tilmelding online: www.ældresagen.dk/varde, eller til 

et bestyrelsesmedlem. Telefontid kl. 8-9 eller 18-19.  

Sidste tilmeldingsfrist den 15. februar. 

 

Spis Sammen 
Kulturhuset, Sdr. Allé, 6830 Nørre Nebel kl. 12.00 – 14.00 

”Gør en lang søndag hyggelig i samvær med andre”. 

Søndag den 26. februar og 26. marts. Pris 75 kr. inkl. drikkevarer. 

Kirsten Larsen, tlf. 6160 2166 eller Lise Hvelplund, tlf. 2122 9144. 

 

Strikkecafe 
Torsdag 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 20/4 og 4/5 kl. 13-15.30. 

Kulturhuset Sdr. Allé,18 A 6830 Nørre Nebel. Alle er velkomne. 

I strikkecafeen har vi mulighed for at udveksle tips og tricks. 

Når man sidder sammen, lærer vi alle noget af hinanden. Lise 

Matlok, som er en erfaren strikker, vil guide os gennem 

eftermiddagen. Medbring strikketøj. 

Pris 75 kr. for 6 gange. Der serveres en kop kaffe og en småkage 

Tilmelding til Lise Matlok tlf. 7177 0039. 

 

Senior Bio, Varde BIO 
Torsdag den 23. februar kl. 14.00 ”Good luck to you, Leo Grande”. 

Billetterne bestilles i biografen. 

http://www.ældresagen.dk/varde


It-cafe 
Onsdag den 8. marts og onsdag den 15. marts, afholdes der It-

cafe, hvor man kan få hjælp til Apple og Windows styresystemer 

samt andre It-problemer.  

Tilmelding til John Nielsen, john.nielsen12@gmail.com eller tlf. 

2179 3143. 

 

Busture 
Tur til Lemvig og Thorsminde 18. april 2023 

• Lemvig via Ulfborg  

• Guidet rundtur i Lemvig i bus og til fods i 

den gamle bydel med Damernes magasin 

og kirken 

• Strandingsmuseum St. George 
 

Links: https://klimatorium.dk, https://comevisit.dk/id/lemvigby  

https://strandingsmuseet.dk.  

Tilmelding senest den 11. april 2023 online: 

www.ældresagen.dk/varde.  

 

2 dagstur Bustur til Djursland 10. – 11. maj 2023 
2 dage fyldt med oplevelser 

• Guidet tur rundt om ”Nationalpark Mols Bjerge” 

• Kalø Slotsruin 

• Møllerup Gods 

• ”Bjerglandsbyen” Agri med den smukke Middelalderkirke og 

Stabelhøjene, de to markante Bronzealderhøje 

• Porskær Stenhus 

• Knebel Kirke, (Bjørn Nørgaards altertavle) 

• General Ryes Skanser 

• Stenvad Mosebrug 

• Rundvisning på Gammel Estrup 
 

Indkvartering på Hotel Marina i Grenå.  

Tilmelding senest den 10. april 2023 til et bestyrelsesmedlem. 

Telefontid 8-9 eller 18-19. 
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Kaffesnak 
I Varde Kommune har man en fællesskabs-
brobygger ansat, som blandt andet har til 
formål at hjælpe 65+ borgere med 
vejledning på mulige aktiviteter, 
motivation, ledsagelse og støtte samt 
fastholdelse.  
I små lokale samfund i Varde Kommune, er der grundet Corvid-19-
pandemien tab af frivillighed og derved vigtige sociale fællesskaber 
og aktiviteter for mange borgere – særligt borgergrupperne på 65 – 
100 år. Mange aktiviteter er enten ophørt og enkelte rykket videre 
til de større omkringliggende byer og mange står derfor uden 

tilhørsforhold.  
De manglende fællesskaber har bibragt lokale udforinger i forhold 
til trivsel og livskvalitet, ufrivillig ensomhed og manglende socialt 
netværk for borgere med fysiske funktionsnedsættelser, kronisk- 
og multisygdom, sågar ældre borgere med normalt 
funktionsniveau, som ellers var i trivsel 
 

Projektet er tænkt som et socialt fællesskab med forskellige 
aktiviteter, såsom: Brætspil, strikke/hækle, male, historiefortælling 
og gå-fællesskaber og ikke mindst kaffedrikning. Det kan ligeledes 
være andre aktiviteter på initiativ fra deltagende borgere/frivillige 
for ejerskabsfølelse og glæde.  

Alt-i-alt for at fremme de lokales kendskab til hinanden og for at 
skabe lokal sammenhængskraft.  
 

KAFFESNAK-fællesskaber foregår hver anden uge på 
købmandsgården - START den 2. februar 2023 kl. 13-14.45. 
Der er mulighed for bus fra Nr. Nebel.  

 

Lunde Kirke orienterer 
 

Dato Tid Præst Sted 

2. feb. 14.00 Thomas Ancher Uth Baunbo 

5. feb. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

19. feb. 13.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 

26. feb. 09.00 Thomas Ancher Uth Lunde Kirke 
 

Den første torsdag i hver måned er der gudstjeneste på Baunbo kl. 

14.00. Det er for beboerne på Baunbo, men er også for dem, der bor i 

Lunde og omegn. Der er gudstjeneste, kaffebord og en hyggesnak. 

Mangler du kørelejlighed, må du gerne kontakte menighedsrådet. 



Lunde Gymnastik & Ungdomsforening 

Generalforsamling i Lunde Gymnastik & Ungdomsforening torsdag 

den 23. februar 2023 kl. 19.00 på Lunde Kro. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 

 

 

Gymnastikopvisning  
Lørdag den 4. marts 2023 kl. 13.30 afholdes lokal 

gymnastikopvisning i hallen på Frøstruphave Efterskole. 

Til opvisningen kommer følgende hold: 

➢ JTH Blåbjerg 

➢ Dans 0. – 7. klasse 

➢ Spillopperne 3-6 årige 

➢ Superstars 0. – 6. klasse 

➢ Brejninggaard Efterskole 

➢ Kvong Idrætsforening kommer også med et par hold 

➢ Der arbejdes pt. på flere gæstehold, bl.a. Lomborg Efterskole 

Husk, at du hele dagen kan købe lækkerier af 5. klasse fra Lunde / 

Kvong skole. Overskuddet går til 5. klasses kommende lejrtur. 

Velmødt til en dejlig dag med god gymnastik og dans. 

 

Kvong – Lunde Jagtforening orienterer 

Der er følgende aktiviteter i jagtforeningen februar 2023: 

- Den 5. februar mårhunde og ræveregulering. Mødested Kvong 

smed kl. 9.30. 

- Den 19. februar mårhunde og ræveregulering. Mødested 

Lunde station kl. 9.30. Der afsluttes med gule ærter på Lunde 

Kro. 

  

Generalforsamling 6. februar 2023 kl. 19.00 på Lunde Kro. Der 

startes med spisning kl. 18.00 – tilmelding på sms 2273 2302 

senest den 3. februar 2023 kl. 12.00. 

  

Kunstgrave kontakt Peter 2279 0728. 


